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სტა ტია ეხე ბა სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის რე ფორ მას, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ-
რი რე ფორ მე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლია და ის ხში რად ინ სტი ტუ ტე-
ბის იმ პორტს უკავ შირ დე ბა (Rodrik, 2000; 2002). ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი /
ექ სპორ ტი ღრმა სა ვაჭ რო ინ ტეგ რა ცი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. მი სი სა შუ-
ა ლე ბით აღ მო იფ ხვრე ბა ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში არ სე ბუ ლი 
გან სხვა ვე ბე ბი (Martin & Kim, 2015, 369). რო დე საც ღრმა რე გი ო ნულ სა ვაჭ-
რო ინ ტეგ რა ცი ა ში ჩარ თუ ლი ქვეყ ნე ბი ეკო ნო მი კუ რი და ინ სტი ტუ ცი უ რი 
გან ვი თა რე ბის თა ნა ბარ დო ნე ზე არ იმ ყო ფე ბი ან, უფ რო სუს ტი ქვე ყა ნა 
გან ვი თა რე ბუ ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რის ბა ზარ ზე წვდო მით ინ ტე რეს დე ბა, 
ხო ლო ეს უკა ნას კნე ლი თა ვი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ჟი მე ბის საზღ ვრებს 
გა რეთ გავ რცე ლე ბას იწყ ებს. მა გა ლი თად, ამ ტი პი საა ევ რო კავ ში რის ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შკრუ ლე ბე ბი. ევ რო-
პის ბაზ რებ თან ინ ტეგ რი რე ბა მის პარ ტნი ორ ქვეყ ნებს ისეთ ეკო ნო მი კურ 
უპი რა ტე სო ბებს სთა ვა ზობს, რო გო რი ცაა დი დი მო ცუ ლო ბის ბა ზა რი მა-
ღალ მსყიდ ვე ლუ ნა რი ა ნი მომ ხმა რებ ლით, სტა ბი ლურ და პროგ ნო ზი რე ბად 
სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ თან გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
და სხვა. დღეს დღე ო ბით ევ რო კავ ში რი ფლობს მნიშ ვნე ლო ვან ძა ლა უფ ლე-
ბას (Meunier & Nicolaı¨dis, 2006) და მას სა მე ზობ ლო რე გი ონ ში ავ რცე ლებს 
კი დეც. ეს კარ გი მმარ თვე ლო ბის მო დე ლის გა ტა ნით ხდე ბა (რო მე ლიც 
გან სხვავ დე ბა გა ფარ თო ე ბის მო დე ლის გან, რა საც ევ რო კავ ში რი გა სა წევ-
რი ა ნე ბელ ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბით იყე ნებ და). ევ რო კავ ში რი და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი ა, რომ თა ვის საზღ ვრებ თან ხე ლი შე უწყ ოს მშვი დო ბის, სტა ბი ლუ-
რო ბი სა და კე თილ დღე ო ბის დამ კვიდ რე ბას კარ გი მმარ თვე ლო ბის (good 
governance) შე სა ბა მი სი ნორ მე ბი სა და პრინ ცი პე ბის ექ სპორ ტით (Börzel & 
Risse, 2004). ეს მიმ ღებ გა რე მო ში უკავ შირ დე ბა სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მე ბის 
მი ღე ბას, სექ ტო რუ ლი პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბებს და სა მა მუ ლო მარ თვე-
ლო ბი თი სტრუქ ტუ რე ბის გარ დაქ მნას (Börzel & Risse, 2011, 7). 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ქარ თუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი, სა ვაჭ რო 
პო ლი ტი კა, ინ სტუ ტი ცი უ რი და ახ ლო ე ბა, სა ქარ თვე ლო, ევ რო კავ ში რი.
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ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი რე ფორ მე ბის თვის სა ჭი რო დროს მნიშ ვნე ლოვ-
ნად ამ ცი რებს. მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ტი ვა ცია უკავ შირ დე ბა მსოფ ლი ო ში 
უკ ვე დაგ რო ვილ და დე ბით გა მოც დი ლე ბას, ასე ვე ამ მი მარ თუ ლე ბით ქვეყ-
ნებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაზ რდილ შე საძ ლებ ლო ბებს (Papachashvili & 
Jamagidze, 2014). სა ქარ თვე ლო ში ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტის სა ჭი რო ე ბა და მო-
უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დგომ პე რი ოდ ში გა მოწ ვე უ ლი იყო თა ვი სუ ფა ლი 
ბაზ რის შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ტე ბის არარ სე ბო ბით, ან არა სა თა ნა დო გან ვი თა-
რე ბით. დღეს დღე ო ბით კი ქვეყ ნის ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის ერ თმნიშ ვნე ლო-
ვა ნი სტრა ტე გი უ ლი ვექ ტო რი და ახ ლო ე ბის პრო ცეს ში ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ-
ტის აუ ცი ლებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს. 

ნაშ რო მის მი ზა ნია ევ რო კავ ში რის ფარ გლებს გა რეთ მმარ თვე ლო ბის გა ტა-
ნის (extrnal governance) თე ო რი ა ზე დაყ რდნო ბით და ვა ხა სი ა თოთ სა ქარ თვე ლოს 
სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის სფე რო ში ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტის პრო ცე სი. ევ რო კავ-
ში რის საზღ ვრებს გა რეთ გავ ლე ნის სტრა ტე გი ე ბი და ინ სტრუ მენ ტე ბი მიმ ღე ბი 
ქვეყ ნე ბის სტა ტუ სის, ინ სტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რის და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბის დო ნის მი ხედ ვით გან სხვავ დე ბა. მი ღე ბუ ლი მო საზ რე ბით, ევ რო პის 
სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ქვეყ ნებ ში (ENP) ევ რო პე ი ზა ცი ის პრო ცესს აფერ ხებს 
ის, რომ ინ სტი ტუ ცი უ რი სხვა დას ხვა ო ბა მათ სა და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს შო-
რის უფ რო მკვეთ რა დაა გა მო ხა ტუ ლი, ვიდ რე კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის შემ თხვე-
ვა ში. ასე ვე, ამ სფე როს მკვლე ვარ თა შო რის გა ზი ა რე ბუ ლია მო საზ რე ბა, რომ 
სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ქვეყ ნებ ში დე მოკ რა ტი ულ რე ფორ მებ ზე ევ რო კავ ში-
რის გავ ლე ნა ხა სი ათ დე ბა სის ტე მა ტუ რი სი სუს ტე ე ბით (Schimmelfennig, 2015, 
20). ამას თან ერ თად, მარ თვე ლო ბის მო დე ლი, რომ ლის გად მო ტა ნაც ხდე ბა და 
თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მე ბი პო ლი ტი კის ცალ კე ულ სფე რო ში (მა გა ლი თად, სა-
ვაჭ რო პო ლი ტი კა, ენერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კა, გა რე მოს დაც ვის პო ლი ტი კა და 
სხვა) სხვა დას ხვაგ ვა რად ხორ ცი ელ დე ბა. ამი ტომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი-
ე ბი სა და ინ სტრუ მენ ტე ბის მოქ მე დე ბის ახ სნა პო ლი ტი კის სფე როს და კონ კრე-
ტე ბას სა ჭი რო ებს (Schimmelfennig, 2015, 23). სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვის გან-
ხილ ვა, ჯერ ერ თი გა ამ დიდ რებს შე და რე ბი თი ხა სი ა თის კვლე ვებს სხვა ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბე ბის მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე-
სა ხებ და ის, ასე ვე, სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ცალ კე უ ლი 
სექ ტო რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ევ რო კავ ში რის ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტის თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბის ანა ლი ზის თვის. 

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კურ და, მათ შო რის, სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ზე ევ-
რო კავ ში რის გავ ლე ნის შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი უ რი სირ თუ ლე უკავ შირ დე ბა 
იმას, რომ ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე ობ და ღრმა პო ლი-
ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ტრან სფორ მა ცი ე ბის ფონ ზე და სხვა სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პა რა ლე ლუ რად. სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ-
რო პო ლი ტი კის სფე რო ში 1990-ი ა ნი წლე ბი დან და იწყო ლი ბე რა ლუ რი სა ვაჭ-
რო რე ჟი მის ფორ მი რე ბა, რის გა მო ხა ტუ ლე ბაც იყო სა იმ პორ ტო შეზღ უდ ვე-
ბის თან და თა ნო ბი თი გა უქ მე ბა. ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა ში (ვმო) 
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გა წევ რი ა ნე ბა იყო სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის რე ფორ მი რე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
ეტა პი, რად გან ამით გა რე სამ ყა როს თან ლი ბე რა ლუ რი, არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
ვაჭ რო ბი სა და ქვეყ ნის სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ზო გა დი ინ სტი ტუ ცი უ რი სა ფუძ-
ვლე ბის გან მტკი ცე ბა მოხ და. მაგ რამ ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო 
პო ლი ტი კა იმი თაა სა ყუ რადღ ე ბო, რომ ის არ შე მო ი ფარ გლე ბა მხო ლოდ სა ქონ-
ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ნა კა დე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის თვის სა ჭი რო 
სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის შე მო ღე ბით, არა მედ გუ ლის ხმობს ჰარ მო ნი ზა ცი ის გზით 
ინ სტი ტუ ცი უ რი გან სხვა ვე ბე ბის აღ მოფ ხვრას. ეს სხვა სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რებ-
თან სა ქარ თვე ლოს მი ერ გა ფორ მე ბულ სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბებს არ ახა სი ა თებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სრულ ყო ფი ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც დაგ ვა ნა ხებს, რო-
გორ გარ და იქ მნე ბა სა მა მუ ლო ინ სტი ტუ ტე ბი და სტრუქ ტუ რე ბი ევ რო კავ ში-
რის გა რე მარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, საკ მა ოდ მწი რია (Börzel 
& Risse, 2011, 7). იმი სათ ვის, რომ და ვა ხი ა სი ა თოთ რო გორ მიმ დი ნა რე ობს სა-
ვაჭ რო პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი სა ქარ თვე-
ლო ში, თავ და პირ ვე ლად შე ვე ხე ბით სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო პო ლი ტი-
კის მიზ ნებს და ინ სტრუ მენ ტებს და იმ ცვლი ლე ბებს, რაც ამ სფე რო ში კარ გი 
მმარ თვე ლო ბის პრინ ცი პებ თან შე სა ბა მი სო ბის თვის გან ხორ ცი ელ და, შემ დეგ 
გან ვი ხი ლავთ მდგო მა რე ო ბას ინ სტი ტუ ცი უ რი და ახ ლო ე ბის თვალ საზ რი სით, 
რის თვი საც ვი ყე ნებთ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის სა ქონ ლის ბაზ რე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს და ბო ლოს ჩა მო ვა ყა ლი ბებთ კვლე ვი დან გა მომ-
დი ნა რე დას კვნებს. 

კვლე ვის თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვე ლი

ევ რო კავ ში რი არამხო ლოდ ქმნის და ამ კვიდ რებს გან საზღ ვრულ წე სებს და 
მმარ თვე ლო ბის სის ტე მას მის ფარ გლებს შიგ ნით, არა მედ ეს წე სე ბი და ინ სტი-
ტუ ტე ბი სა კუ თარ საზღ ვრებს გა რე თაც გა აქვს (Börzel T. &., 2011). კვლე ვე ბი, 
რომ ლე ბიც არა წევრ ქვეყ ნებ ში, და მათ შო რის, სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ქვეყ-
ნებ ში, ქვეყ ნის ში გა რე ფორ მებ ზე ევ რო კავ ში რის გავ ლე ნის შე დე გებს აა ნა ლი-
ზებს, არც ისე ბევ რი ა, მაგ რამ არ სე ბულ ლი ტე რა ტუ რა ზე დაყ რდნო ბით შე-
იძ ლე ბა ით ქვას, ეს გავ ლე ნა გა ნი საზღ ვრე ბა, ერ თი მხრივ, ევ რო კავ ში რის გან 
მომ დი ნა რე, ზე ე როვ ნულ დო ნე ზე მოქ მე დი ძა ლე ბით, რაც ქვეყ ნის ში გა ტრან-
სფორ მა ცი ებ ში ევ რო კავ ში რის ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მებს მო ი ცავს, ხო ლო მე-
ო რე მხრივ ყა ლიბ დე ბა სა მე ზობ ლო რე გი ო ნის ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში ეროვ ნულ 
დო ნე ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბით, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრავს ამ მე ქა ნიზ მე ბის 
მოქ მე დე ბის სა ბო ლოო შე დეგს. 

ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის გა წევ რი ა ნე ბულ და კან დი დატ 
ქვეყ ნებ ზე, ასე ვე, სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ქვეყ ნებ ზე, ევ რო კავ ში რის გავ ლე ნის 
სა კითხ ე ბი შეს წავ ლი ლია გა ფარ თო ე ბის, საზღ ვრებს გა რეთ მმარ თვე ლო ბის გა-
ტა ნის და ევ რო პე ი ზა ცი ის კონ ტექ სტში (Grabbe 2001, 2002); (Schimmelfennig and 
Sedelmeier 2004, 2006); (Börzel and Risse, 2004); (Lavenex 2004); (Lavenex and Schim-
melfennig, 2006); (Timuş, 2007); (Gawrich et al, 2009); (Börzel, 2000), (Börzel, 2011). 
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ევროკავშირის გარე მმართველობის (external governance) კონ ტექ სტში ვაჭ-
რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ექ სპორ ტი გა ნუ ყოფ ლა დაა და კავ-
ში რე ბუ ლი მიმ ღებ გა რე მო ში მათ ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას თან. თა ვის მხრივ, 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია გუ ლის ხმობს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბის სა მა-
მუ ლო ინ სტი ტუ ცი ებ ში ტრან სპო ზი ცი ას, სა მა მუ ლო ინ სტი ტუ ცი ე ბის ევ რო კავ-
ში რის წე სე ბის შე სა ბა მი სად გარ დაქ მნას, ან /და სა მა მუ ლო პო ლი ტი კის ევ რო-
კავ ში რის სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად შეც ვლას (Shimmelfennig & Sedelmeier, 
2004). ამ პრო ცე სის ეფექ ტუ რო ბა და მო კი დე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ გან-
ხორ ცი ე ლე ბულ მხარ და ჭე რა ზე (ფი ნან სუ რი, ტექ ნი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი), გა მო-
ყე ნე ბულ სტი მუ ლებ ზე (და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი შე პი რო ბე ბა), მოთხ ოვ ნე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და მი წო დე ბის მე ქა ნიზ მებ ზე. 

Lavenex (2004), Sedelmeier (2006; 2007) კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ ში-
რის გა რე მმარ თვე ლო ბა სხვა დას ხვა ხა რის ხით სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ყვე ლა 
ქვე ყა ნა ზე ვრცელ დე ბა, თუმ ცა ამ ქვეყ ნებ ში ინ სტი ტუ ტე ბის ექ სპორტს შერ ჩე-
ვი თი და გარ კვე ულ წი ლად შეზღ უ დუ ლი ხა სი ა თი აქვს. შეზღ უ დუ ლო ბა გუ ლის-
ხმობს, რომ სა ბო ლო ოდ მას არ მოს დევს ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნის 
სრულ ფა სო ვა ნი წევ რო ბა ევ რო კავ შირ ში, არა მედ წევ რო ბის ალ ტერ ნა ტი ვას 
წარ მო ად გენს (Gawrich et al, 2009). მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თვე ლოს თვის სა-
ქონ ლი თა და წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბით ვაჭ რო ბის სა შუ ა ლე ბით ევ რო პულ ბა-
ზარ ზე გაზ რდი ლი წვდო მა და მას თან სა ბო ლოო ინ ტეგ რი რე ბა შე პი რო ბე ბის 
(conditionality) ძლი ე რი მე ქა ნიზ მი და, შე სა ბა მი სად, ში და რე ფორ მე ბის გა ტა რე-
ბის სტი მუ ლი ა. 

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის რე ფორ მის მა მოძ რა ვე ბელ ძი რი თად ძა ლე ბად კრი-
ზი სებს, ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბას, იდე ებ სა და ინ სტი ტუ ტებს 
მი იჩ ნე ვენ. სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ზე ევ რო კავ ში რის გავ ლე ნის 
კონ ტექ სტით ეს უკა ნას კნე ლი ორი ფაქ ტო რი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ა. იდე ე ბის გავ ლე ნით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ზო გა დი კლი მა ტი შე საძ ლო ა, პო ლი-
ტი კის წარ მა ტე ბუ ლი გა ტა რე ბის წი ნა პი რო ბა იყოს. იდე უ რი ერ თი ა ნო ბა ევ რო-
კავ შირ თან ხაზ გას მუ ლია სა ქარ თვე ლოს არა ერთ სტრა ტე გი ულ დო კუ მენ ტში. 
რო გორც ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო ე ბის კონ ცეფ ცი ა შია აღ ნიშ ნუ ლი, სა ქარ თვე-
ლოს ევ რო პუ ლი მის წრა ფე ბე ბი ეროვ ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის ევ რო პულ ღი რე-
ბუ ლე ბებ თან ერ თი ა ნო ბას ემ ყა რე ბა. შე სა ბა მი სი იდე ე ბის, სიმ ბო ლო ე ბი სა და 
ინ სტი ტუ ტე ბის გავ რცე ლე ბით ეს ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა შია გა მო ხა ტუ ლი, 
რაც ევ რო პას თან საზღ ვრის, რო გორც ბა რი ე რის ფუნ ქცი ის დაძ ლე ვას ემ სა ხუ-
რე ბა (Jamagidze, 2016). 

ევროკავშირი და საქართველოს საგარეო 
სავაჭრო პოლიტიკის მიზნები 

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ში ასახ ვას ჰპო ვებს თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რი სა და ლი ბე-
რა ლუ რი დე მოკ რა ტი ის ზო გა დი პრინ ცი პე ბის და მათ სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლი-
ბე ბულ ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მხარ და ჭე რა. სა ქარ-
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თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი, ვმო- ში წარ დგე ნი-
ლი ოფი ცი ა ლუ რი სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის მი მო ხილ ვის მი ხედ ვით, არის: მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კას თან ინ ტეგ რა ცი ა, სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, მათ 
შო რის სა ექ სპორ ტ-სა იმ პორ ტო პრო ცე დუ რე ბის, სა ტა რი ფო და არა სა ტა რი ფო 
რე გუ ლი რე ბის გა მარ ტი ვე ბა; სა ვაჭ რო კავ ში რე ბის დი ვერ სფი ცი კა ცია და პო-
ლი ტი კის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა (World Trade Organization, 2015).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თი ერ თო ბა ვაჭ რო ბის ლი ბე-
რა ლი ზა ცი ის ზო გად პრინ ცი პებს პა სუ ხობს. ევ რო კავ ში რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი ა, 
რომ ეკო ნო მი კურ მა ინ ტეგ რა ცი ამ ფარ თო სა ხე მი ი ღოს. ამი ტომ იგი სა ქარ-
თვე ლოს თან თა ნამ შრო ლო ბის საწყ ი სი ეტა პი დან ვე ხელს უწყ ობ და ვაჭ რო ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ას და რე გუ ლი რე ბის გა მარ ტი ვე ბის მი ზანს. სა ქარ თვე ლო -ევ-
რო კავ შირს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბით ვმო-ს 
ჩარ ჩო თი გან საზღ ვრუ ლი ნორ მე ბის აღი ა რე ბა და და ცუ ლო ბის ხელ შეწყ ო ბა ამ 
მიზ ნის მხარ და ჭე რის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. ვმო-ს მთე ლი რი გი მუხ ლე ბი (მა გა ლი-
თად, ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის) და მი სი გან მარ ტე ბი თი ჩა ნა წე რე ბი წარ მო ად გენს 
ღრმა და თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (DCFTA) შე მად გე ნელ 
და გა ნუ ყო ფელ ნა წილს.

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის რე ფორ მა მიმ დი ნა რე ობ და მრა ვალ მხრი ვი და პრე-
ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ-
ვით. რო გორც ვმო-ს წევ რმა, სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბალ დო ნემ დე 
შე ამ ცი რა ტა რი ფე ბი და სხვა სა ვაჭ რო შეზღ უდ ვე ბი. სამ რეწ ვე ლო სა ქონ ლის 
სა ტა რი ფო კა ტე გო რი ე ბის 96.4% და სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა ქონ ლის სა ტა რი-
ფო კა ტე გო რი ე ბის 41.8% თა ვი სუ ფა ლია სა ბა ჟო გა და სა ხა დის გან (ჰარ მო ნი ზე-
ბუ ლი სის ტე მის 6 ნიშ ნა დო ნე ზე). ამ დე ნად, სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო 
რე ჟი მი რე გი ონ ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ლი ბე რა ლუ რი ა. 

ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი, რო გო რე ბი ცაა სა ვაჭ რო ბა რი ე რე-
ბის შემ ცი რე ბა ექ სპორ ტ-იმ პორ ტის კვო ტი რე ბის გა უქ მე ბით (შე ნარ ჩუნ და 
მხო ლოდ მე ტად შეზღ უ დუ ლი ნო მენ კლა ტუ რის სპე ცი ფი კურ სა ქო ნელ ზე ექ-
სპორ ტის ან იმ პორ ტის აკ რძალ ვა), ლი ცენ ზი რე ბის, სა გა რეო სა ვაჭ რო კონ-
ტრაქ ტე ბის რე გის ტრა ცი ის მოთხ ოვ ნის გა უქ მე ბა, აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის ჩა მო-
ნათ ვა ლი სა და სა აქ ცი ზო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა, სა იმ პორ ტო ტა რი ფე ბის 
გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა, ექ სპორ ტზე სა ბა ჟო გა და სა ხა დის გა უქ მე ბა და სა კა-
ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბი სა და ექ სპორ ტ-იმ პორ ტის 
ლი ცენ ზი რე ბის, სა გა და სა ხა დო სის ტე მის, სტან დარ ტი ზა ცი ა- სერ ტი ფი კა ცი ის, 
სა ნი ტა რი უ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რი უ ლი ნორ მე ბის, სუბ სი დი ე ბის, ინ ტე ლექ ტუ-
ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ ას პექ ტე ბი სა და სხვა სფე-
რო ებ ში, ვმო-ს ჩარ ჩოს შე სა ბა მი სად გა ტარ და. მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ-
შეწყ ო ბის და სხვა და მა ტე ბი თი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი სა ხა 
ევ რო კავ შირ თან პარ ტნი ო რო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა-
შიც (PCA), რო მე ლიც ძა ლა ში 1999 წელს შე ვი და და სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ-
ში რის ურ თი ერ თო ბე ბის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენ და. მი სი III 
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ნა წი ლით, რო მე ლიც სა ქონ ლით ვაჭ რო ბას მო ი ცავს, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 
მხა რე ე ბის მი ერ უპი რა ტე სი ხელ შეწყ ო ბის რე ჟი მის ურ თი ერ თმი ნი ჭე ბა, კვო-
ტე ბის გა უქ მე ბა, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი (სამ რეწ ვე ლო და კო მერ ცი უ ლი) სა კუთ-
რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის გაძ ლი ე რე ბა და პრე ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მის 
ამოქ მე დე ბა. გან საზღ ვრუ ლი იყო, ასე ვე, რომ მხა რე ე ბი გა მო ი ყე ნებ დნენ ვმო-ს 
წე სებს სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი ტრან ზი ტის, დემ პინ გი სა და სა ექ სპორ ტი სუბ-
სი დი ე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვებ ში. 

პარ ტნი ო რო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბით ვე იყო გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის მი ერ სა ქარ თვე ლოს თვის ვაჭ რო ბა ში პრე-
ფე რენ ცი ე ბის მი ნი ჭე ბა. 1999 წლი დან სა ქარ თვე ლო გახ და პრე ფე რენ ცი ე ბის 
გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მით (GSP) მო სარ გებ ლე. პრე ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ რო 
სქე მით, სა ქარ თვე ლოს შე ეძ ლო ევ რო კავ შირ ში გა ე ტა ნა 3,300 და სა ხე ლე ბის 
პრო დუქ ტი უბა ჟოდ, ხო ლო 6,900 და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ტი – გარ კვე უ ლი შე-
ღა ვა თე ბით. 2005 წლი დან ევ რო კავ შირ მა პრე ფე რენ ცი ე ბის სქე მა გა ა ფარ თო ვა 
(GSP+) და სა ქარ თვე ლოს ნუ ლო ვა ნი ტა რი ფით 7200 და სა ხე ლე ბის სა ქონ ლის 
ექ სპორ ტის შე საძ ლებ ლო ბა მი ა ნი ჭა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრე ფე რენ ცი ე ბის 
გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მამ ექ სპორ ტის დე ვერ სი ფი კა ცი ა ზე გავ ლე ნა ვერ მო ახ-
დი ნა (CIESR, 2011). ის წარ მო ად გენ და ინ სტრუ მენტს, რომ სა ქარ თვე ლოს გა ეძ-
ლი ე რე ბი ნა სა კუ თა რი პო ზი ცია ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე და მას თან ვაჭ რო ბით 
მი ე ღო რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ GSP და GSP+ 
არ შე ე ხე ბო და მხო ლოდ სა ვაჭ რო ბა რი ე რებს. ამ რე ჟი მით სარ გებ ლო ბის თვის 
საქართველოს ვალდებულება იყო ადამიანის უფლებების, შრომის ძირითადი 
სტანდარტების, გარემოს დაცვის და „კარგი მმართველობის“ სფე რო ებ ში 27 
ძი რი თა დი სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა და ეფექ ტი ა ნი გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. ეს მი უ თი თებს, რომ GSP და GSP+ სა ვაჭ რო პო ლი ტი კას „კარგი 
მმართველობის“ დამ კვიდ რე ბის თვის ინ სტი ტუ ტე ბის ექ სპორ ტის შე მად გე ნელ 
ნა წი ლად მო ი აზ რებს და სა ბო ლო ოდ, სა ვაჭ რო პრე ფე რენ ცი ე ბის ამოქ მე დე ბის 
სა შუ ა ლე ბით, ევ რო კავ ში რის გავ ლე ნას ავ რცე ლებს არა მხო ლოდ სა ქარ თვე-
ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ზე ვიწ რო გა გე ბით (ტა რი ფე ბის მოხ სნა, ბა ზარ ზე 
შეღ წე ვის გა ი ო ლე ბა), არა მედ ევ რო კავ ში რის ბაზ რებ ზე წვდო მის სა ნაც ვლოდ, 
მო ი ცავს ყვე ლა იმ ინ სტი ტუ ცი ურ რე ფორ მას, რომ ლებ მაც მმარ თვე ლო ბის 
სტრუქ ტუ რე ბი უნ და გარ დაქ მნას სა მე ზობ ლო რე გი ონ ში მშვი დო ბი სა და სტა-
ბი ლუ რო ბის დამ კვიდ რე ბის მიზ ნის შე სა ბა მი სად.

 ამ გვა რად, პროგ რე სუ ლი ნორ მა ტი უ ლი და სა კა ნონ მდებ ლო და ახ ლო ე ბა 
ევ რო კავ ში რის სა ვაჭ რო ნორ მებ თან სუ ლად პა სუ ხობ და ვმო-ს მრა ვალ მხრი ვი 
სა ვაჭ რო სის ტე მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბის, პროგ ნო ზი-
რე ბა დო ბის და პროგ რე სუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მიზ ნებს. სექ ტო რუ ლი მი-
მარ თუ ლე ბით (სა გა რეო ვაჭ რო ბა) სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ავ ლენს 
შე სა ბა მი სო ბას ევ რო კავ ში რის მაკ როდ პო ლი ტი კის მიზ ნებ თან, რაც რე ფორ მე-
ბის ეფექ ტუ რო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა ა. 



ინსტიტუტების იმპორტი საქართველოევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების სფეროში

205

ევ რო კავ ში რის გავ ლე ნა სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტებ ზე

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტებ ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით DCFTA 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე თან ხმე ბა ა, რად გან მას ში ინ კორ პო რი რე ბუ ლია 
რო გორც ეტა პობ რი ვად უკ ვე მიღ წე უ ლი პროგ რე სი სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ჰარ-
მო ნი ზა ცი ა ში, ასე ვე, გან საზღ ვრუ ლია სა მო მავ ლო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი რე ფორ მე-
ბის თვის. სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ზე ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის გავ-
ლე ნის წყა რო ე ბი ევ რო კავ ში რის ორ მხრი ვი და მრა ვალ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო-
ბის ინ სტრუ მენ ტე ბი ა, პარ ტნი ო რო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან-
ხმე ბა (PCA), ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა (ENP), ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა 
(AA) არა მარ ტო სა ქარ თვე ლოს -ევ რო კავ ში რის მი ერ ურ თი ერ თმი მარ თე ბით 
გა მო ყე ნე ბულ სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტებს ად გენს, არა მედ ვაჭ რო-
ბას თან და კავ ში რე ბულ ფარ თო ინ სტი ტუ ცი ურ რე ფორ მებს გან საზღ ვრავს. 

DCFTA ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის (ENP) სა ვაჭ რო პო ლი ტი კას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი მთა ვა რი კომ პო ნენ ტია და მის მომ ზა დებს, გა ფორ მე ბას და 
ამოქ მე დე ბას სიღ რმი სე უ ლი რე ფორ მე ბი უძღ ვო და წინ, კერ ძოდ: სა ტა რი ფო 
რე ფორ მა, სა ბა ჟო სამ სა ხუ რის რე ფორ მა და კო რუფ ცი ის აღ მოფ ხვრის ღო ნის-
ძი ე ბე ბი, ბიზ ნე სის ლი ცენ ზი რე ბის სის ტე მის რე ფორ მა და ცვლი ლე ბე ბი ფი ნან-
სუ რი სექ ტო რის რე გუ ლი რე ბა ში. სა ქარ თვე ლოს 2007 წელს მი ღე ბუ ლი სა ბა ჟო 
კო დექ სი შე სა ბა მი სო ბა ში იყო ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სთან ევ რო პუ ლი 
საბ ჭოს დეკ რე ტის No. 2913/92 და ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სის ამოქ მე-
დე ბის დე ბუ ლე ბებ თან (დეკ რე ტი No. 2454/93), ასე ვე, დღეს DCFTA-ით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია ცვლი ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო სის ტე მა ში ევ რო კავ შირ ში 
მოქ მე დი სის ტე მის მსგავ სი სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გვას და სა ქარ თვე-
ლო სა და ევ რო კავ ში რის ბიზ ნე სის თვის ერ თნა ი რი სა ბა ჟო რე გუ ლი რე ბის გა რე-
მოს შექ მნას გუ ლის ხმობს. 

DCFTA-ის გა ფორ მე ბას უძღ ვო და წინ სტან დარ ტი ზა ცი ის, აკ რე დი ტა ცი-
ის, შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის, ტექ ნი კუ რი რე გუ ლი რე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის 
სტრა ტე გი ის შე ი მუ შა ვე ბა, ასე ვე, სა კა ნონ მდებ ლო რე ფორ მე ბი სა და ტექ ნი კუ-
რი რე გუ ლა ცი ე ბის და ნერ გვის პროგ რა მა. ევ რო კავ შირ მა გა მო ყო ოთხი პრი ო-
რი ტე ტუ ლი სფე რო: სა ნი ტა რი უ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რი უ ლი წე სე ბი, ვაჭ რო ბის 
ტექ ნი კუ რი ბა რი ე რე ბი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და სამ რეწ ვე ლო სა კუთ რე ბის უფ-
ლე ბე ბი და კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა (Eurasia Partnership Foundation. 2014) ყვე-
ლა მათ გა ნი სათ ვის სა ქარ თვე ლომ, ევ რო კავ ში რის რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი-
სად, შე ი მუ შა ვა სა მოქ მე დო სტრა ტე გი ე ბი და გა ნა ხორ ცი ე ლა სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი. გავ ლე ნა გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა ვაჭ რო ბის ტექ ნი კუ რი 
ბა რი ე რე ბის (TBT) სფე რო ში, სა დაც სა ქარ თვე ლოს პირ და პირ გად მო აქვს ევ-
რო კავ ში რის შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის ინ სტი ტუ ტე ბი და კა ნონ მდებ ლო ბა ში 
ნერ გავს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ძი რი თად დე ბუ ლე-
ბებს პრო დუქ ტე ბის უსაფ რთხო ე ბი სა და უვარ გი სი პრო დუქ ტე ბის თვის გათ-
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ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ (სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო, 2015). ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის 
კვალ დაკ ვალ და იწყო მუ შა ო ბა ხა რის ხის ეროვ ნუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან-
ვი თა რე ბა ზე და ეტა პობ რი ვად სა ქარ თვე ლოს ექ ნე ბა სრუ ლი წვდო მა სა ერ თა-
შო რი სო და ევ რო პულ სტან დარ ტებ ზე.

სა ქარ თვე ლო ახორ ცი ე ლებს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის ტრან სპო ზი-
ცი ას ეროვ ნუ ლი ტექ ნი კუ რი რე გუ ლი რე ბის სის ტე მა ში. გა ნი საზღ ვრა რვაწ-
ლი ა ნი პე რი ო დი ევ რო კავ ში რის 21 სექ ტო რუ ლი დი რექ ტი ვის და ნერ გვი სათ ვის. 
მას თან ერ თად, უნ და მოხ დეს ე.წ. „ჰორიზონტალური დირექტივების“ მი ღე ბა, 
რომ ლე ბიც უსაფ რთხო ე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მუ შა ო ბას არე გუ ლი რებს (სა-
ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო, 2015). 

სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა მი მარ თუ ლია იქით კენ, რომ არა სა ტა-
რი ფო ბა რი ე რე ბის სფე რო ში და ნერ გოს სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა 
და ევ რო კავ ში რის გან მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი თა ვი დან აი ცი ლოს. ეს მი-
იღ წე ვა ორი გზით: 1) ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე ბი სა და რე გუ ლა ცი ე ბის ჰარ მო-
ნი ზა ცი ა; 2) მა თი ურ თი ერ თა ღი ა რე ბა. ამ მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი 
იყო „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და საქონლის თავისუფალი მოძრაობის 
შესახებ“ კო დექ სის მი ღე ბა (2012), რო მე ლიც აღი ა რებს ევ რო კავ ში რი სა და 
OECD ქვეყ ნე ბის ტექ ნი კუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რო ბას და ამ ქვეყ-
ნე ბი დან სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქო ნე ლი აღარ სა ჭი რო ებს ტეს-
ტი რე ბას და სერ ტი ფი კა ცი ას (European Commission, 2017). ევ რო კავ შირ თან და-
ახ ლო ე ბის სამ თავ რო ბო პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სად 2014 წელს 
სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტად მი ღე ბულ იქ ნა 1000-ზე მე ტი, ხო ლო 2015 წელს 
1721 სა ერ თა შო რი სო და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტი (EU Georgia Business Council, 
2014). ამავ დრო უ ლად, DCFTA-ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე-
სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბის რე ეს ტრი დან ამო ღე ბულ იქ ნა სტან-
დარ ტე ბი, რო მელ თა ნა წი ლი ევ რო პუ ლი სტან დარ ტებს ეწი ნა აღ მდე გე ბო და 
(EU Georgia Business Council, 2014).

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ DCFTA-ით რე ა ლი ზე ბუ ლია ოთხ ი დან სა მი თა ვი-
სუფ ლე ბა (სა ქო ნე ლი, მომ სა ხუ რე ბა, კა პი ტა ლი), მოხ სნი ლია სა ბა ჟო გა და სა-
ხა დე ბი რო გორც სამ რეწ ვე ლო, ასე ვე, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა ქო ნელ ზე, შე-
თან ხმე ბა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი დან სა მი სა ხის გა მო ნაკ ლისს უშ ვებს: ა) თა-
ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა ტა რიფ თან შერ წყმუ ლი კვო ტე ბის პი რო ბებ ში (tariff  rate 
quotas); ბ) პრო დუქ ტე ბი, რომ ლებ ზეც ad valorem ტა რი ფე ბი მოხ სნი ლი ა, მაგ რამ 
ექ ვემ დე ბა რე ბა ბა ზარ ზე შეღ წე ვის ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სის გა დახ დას; გ) პრო-
დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ექ ვემ დე ბა რე ბა გა ყალ ბე ბის სა წი ნა აღ მდე გო მე ქა ნიზმს 
(anti-circumvention mechanism). სრულ ფა სო ვა ნი წვდო მა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ-
ზე არა სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ი თაა შე საძ-
ლე ბე ლი, მაგ რამ ტა რი ფებ თან შე და რე ბით, მა თი ცვლი ლე ბა ნე ლა მიმ დი ნა რე-
ობს, შე სა ბა მი სად, სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის რე ფორ მა ჯერ კი დევ და უს რუ ლე ბე ლი 
პრო ცე სი ა.
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მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის 4 სექ ტორ ში სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბაა ნა-
ბიჯ -ნა ბიჯ (4-დან 8 წლამ დე პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში) და უ ახ ლო ოს ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას. ეს სექ ტო რე ბი ა: 1) სა ფოს-
ტო და სა კუ რი ე რო მომ სა ხუ რე ბა, 2) ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბი, 3) ფი ნან სუ რი მომ-
სა ხუ რე ბა და 4) სა ერ თა შო რი სო საზღ ვაო ტრან სპორ ტი. უფ რო მოკ ლე ვა დე ბი 
გა ნი საზღ ვრა ევ რო კავ ში რის 2 დი რექ ტი ვას თან სა კა ნონ მდებ ლო და ახ ლო ე ბის-
თვის – ფუ ლის გა თეთ რე ბა (2 წე ლი) და სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბა (3 
წე ლი) (European Commission, 2017, 14).

ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას, 
სა ქარ თვე ლო ში შე და რე ბით გა ხან გრძლივ და რე ფორ მე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ-
გვა კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კის, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი სა 
და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სფე რო ებ ში. ეს ის ცალ კე უ ლი სექ ტო რუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბე ბი ა, სა დაც სწრა ფი ჰარ მო ნი ზა ცია ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი აგენ-
ტებს, შე საძ ლო ა, კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას აკარ გვი ნებ დეს და ზრდი დეს 
რე ფორ მის მი მართ წი ნა აღ მდე გო ბას. მხარ და ჭე რის ერ თი ა ნი ჩარ ჩოს (2017-
2020) ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სად 
არის და კონ კრე ტე ბუ ლი ძი რი თა დი სფე რო ე ბი, რო მელ ში თა ნამ შრომ ლო ბი თაც 
გა მიზ ნუ ლია ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის 20 კონ კრე ტუ ლი შე დე გის მიღ წე ვა 
2020 წლის თვის. მათ შო რის ვაჭ რო ბის დი ვერ სი ფი კა ცია და გა ფარ თო ე ბა ერ თ-
ერ თი ცენ ტრა ლუ რი სა კითხ ი ა. 2016 წლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბა ევ-
რო კავ შირ თან 6%-ით არის გაზ რდი ლი, რაც ასო ცი რე ბის ხელ შკრუ ლე ბის მქო-
ნე მოლ დო ვა სა და უკ რა ი ნის ანა ლო გი ურ მა ჩე ნე ბელ ზე ბევ რად და ბა ლი ა, ამი-
ტომ ახა ლი სა ვაჭ რო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ათ ვი სე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ამო ცა-
ნად რჩე ბა. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის ვაჭ რო ბის გა ი ო ლე ბის ინ დექ სი 
(Enabling Trade Index) გვიჩ ვე ნებს კონ კრე ტულ ეკო ნო მიკ ში ინ სტი ტუ ტე ბის, პო-
ლი ტი კი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მდგო მა რე ო ბას სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო 
ნა კა დე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის თვის [World Economic Forum, 2016a]. ეს 
ინ დექ სი აერ თი ა ნებს ცალ კე ულ მაჩ ვე ნე ბელს, რომ ლე ბიც შვიდ ჯგუფს ქმნის. 
2010-2016 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია თან და თა ნო ბით უმ ჯო ბეს დე ბო და, 
შე სა ბა მი სად, 4,59-დან 4,80-მდე. ინ დექ სში შე მა ვა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ერ თ-ერ-
თი ჯგუ ფია ვაჭ რო ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გა რე მო, რო მე ლიც აფა სებს ვაჭ რო-
ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვან ძი რი თად ინ სტი ტუ ცი ურ ინ დი კა ტო რებს: სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბე ბი, სა ჯა რო ინ სტი ტუტ ტე ბის ხა რის ხი და მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, კონ-
ტრაქ ტე ბის შეს რუ ლე ბა, ფი ნან სებ ზე წვდო მა, უცხ ო უ რი კა პი ტა ლი სა და სა მუ-
შაო ძა ლის მი მართ ღი ა ო ბა და პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა (კრი მი ნა ლი სა და ტე რო-
რიზ მის გავ რცე ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი). ვაჭ რო ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გა რე მოს 
მი ხედ ვით, 2014-2016 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს პროგ რე სი ნაჩ ვე ნე ბი ა, რო გორც 
50-ე პო ზი ცი ი დან 33-ე პო ზი ცი ამ დე და წი ნა უ რე ბა (4,46 ქუ ლა 2014 წ. და 4.84 
ქუ ლა 2016 წ.). სა ქარ თვე ლო წარ მოდ გე ნი ლია იმ ქვეყ ნებს შო რის, რომ ლებ საც 
ვაჭ რო ბის გა ი ო ლე ბის მხრივ გან სა კუთ რე ბით სწრა ფი გა უმ ჯო ბე სე ბა აქვთ და 
ის თან და თა ნო ბით ათა ნაბ რებს გან სხვა ვე ბას ევ რო პის ქვეყ ნებ თან. 
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ამ მაჩ ვე ნებ ლებ თან ერ თად, ევ რო კავ შირ თან ინ სტი ტუ ცი უ რი და ახ ლო ე-
ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის თვის ვი ყე ნებთ სა სა ქონ ლო ბაზ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
ინ დი კა ტო რებს: ად გი ლობ რი ვი კონ კუ რენ ცი ის ხა რის ხი, სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე-
ბა, ან ტიმო ნო პო ლი უ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პო-
ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხარ ჯე ბი, სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბის გავ რცე ლე ბა, პირ-
და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის სიდიდის ბიზ ნეს ზე გავ ლე ნა, მომ ხმა რებ ლის ორი ენ ტა-
ცია და მყიდ ვე ლის კულ ტუ რა (World Economic Forum, 2016b). ამის მი ხედ ვით 
გა მოთ ვლი ლია ინ სტი ტუ ცი უ რი და შო რე ბა სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის 
ცალ კე ულ ქვე ყა ნას შო რის, რის თვი საც გა მო ყე ნე ბუ ლია Kogut & Singh მო დი-
ფი ცი რე ბუ ლი ინ დექ სი ინ სტი ტუ ცი უ რი ცვლა დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით1 (Kogut 
& Singh, 1988).

ინსტიტუციური დაშორება საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის 
საქონლის ბაზრების ეფექტიანობის მაჩვენებლების მიხედვით, 2006-2016

ნახაზი 1 

წყა რო: ავ ტო რის გა ან გა რი შე ბე ბი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2006-

2016.

რო გორც დი აგ რა მა ზეა ნაჩ ვე ნე ბი, 2016 წლის თვის ევ რო კავ ში რის ქვეყ-
ნე ბის უმ რავ ლე სო ბას თან სა ქარ თვე ლოს ინ სტი ტუ ცი უ რი და შო რე ბა შემ ცი რე-
ბუ ლია 2006 წლის მდგო მა რე ო ბას თან შე და რე ბით. რა საკ ვირ ვე ლი ა, გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ თვი თონ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს შო რის ინ სტი ტუ ცი უ რი 
გა რე მოს გან სხვა ვე ბე ბი არ სე ბობს, მაგ რამ დი ნა მი კა ში სა ქარ თვე ლო სა და მათ 

1 სადაც IDj არის ინსტიტუციური დაშორება საქართველოსა და ევროკავშირის 
შესაბამის ქვეყანას შორის; Iij სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობის შესაბამისი 
მაჩვენებელი საქართველოსთვის, Iik - სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობის შესა-
ბამისი მაჩვენებელი პარტნიორი ქვეყნისთვის, Vi _ დისპერსია. 
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შო რის ინ სტი ტუ ცი უ რი და შო რე ბის კლე ბა მიგ ვა ნიშ ნებს თან მიმ დევ რულ და-
ახ ლო ე ბა ზე. 2007-2017 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო სა შუ ა ლოდ ყო-
ველ წლი უ რად 1.37%-ით აუმ ჯო ბე სებ და სა სა ქონ ლო ბაზ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
მაჩ ვე ნე ბელს. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის რე გი ონ ში ხორ ვა ტი ას ჰქონ და ყვე ლა ზე 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა შუ ა ლოდ -0.12% (World Economic Forum, 2018), შე სა ბა-
მი სად, ამ ქვე ყა ნას თან და შო რე ბა გაზ რდი ლი ა. რაც შე ე ხე ბა სხვა ქვეყ ნებს, სა-
დაც ინ სტი ტუ ცი უ რი მან ძი ლი შე და რე ბით გაზ რდი ლი ა, მათ თან სა ქარ თვე ლო 
კარ გა დაა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ვაჭ რო ნა კა დე ბის თვალ საზ რი სით. მა გა ლი თად, 
2017 წელს ბულ გა რე თი და რუ მი ნე თი, შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვლოს ექ სპორ ტში 
7.5%-ს და 3,8%-ს იკა ვებ დნენ, ხო ლო იტა ლია – 2.8%-ს. 2016 წლი დან სა ქარ თვე-
ლოს ექ სპორ ტი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში თან მიმ დევ რუ ლად იზ რდე ბა, ხო ლო 
2009 წლის დო ნეს თან შე და რე ბით ის 3-ჯერ არის გაზ რდი ლი. 

ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტის დინამიკა (ათასი აშშ დოლარი)
ნახაზი 2

 წყარო: International Trade Centre www.trademap.org

სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ცენ ტრის (ITC) მო ნა ცე მე ბით, 2018 წელს სა-
ქარ თვე ლოს უდი დე სი სა ექ სპორ ტო პარ ტნი ო რე ბის ხუ თე უ ლი ევ რო კავ შირ ში 
ამ გვა რი იყო: ბულ გა რე თი (258 870 ათა სი აშშ დო ლა რი), ეს პა ნე თი (61 822 ათა-
სი აშშ დო ლა რი), რუ მი ნე თი (57 829 ათა სი აშშ დო ლა რი), გერ მა ნია (51 418 ათა-
სი აშშ დო ლა რი) და ნი დერ ლან დე ბი (46 327 ათა სი აშშ დო ლა რი). ყვე ლაზ დე 
მცი რე ექ სპორ ტი შვე დე თან, ფი ნეთ თან და პორ ტუ გა ლი ას თან და ფიქ სირ და. 
2017 წელს კი პირ ველ ხუთ პო ზი ცი ას ბულ გა რე თი, რუ მი ნე თი, იტა ლი ა, ეს პა ნე-
თი და გერ მა ნია იკა ვებ დნენ. 

ღრმა სა ვაჭ რო ინ ტეგ რა ცი ის ფარ გლებ ში ინ სტი ტუ ცი უ რი ჰარ მო ნი ზა ცი-
ის უპი რა ტე სო ბე ბით შე უძ ლი ათ ისარ გებ ლონ სა ერ თა შო რი სო სა წარ მოო ქსე-
ლებ ში აქ ტი უ რად ჩარ თულ მა ფირ მებ მა. სა ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა და მა ტე ბი-
თი ღო ნის ძი ე ბე ბი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან ორ მხრივ დო ნე ზე ეკო ნო მი კუ რი 
კავ ში რე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ი სა და ექ სპორ ტის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდის თვის. ის 
უნ და გან ვი თარ დეს არამხო ლოდ სა ქონ ლით ვაჭ რო ბის, არა მედ მომ სა ხუ რე ბით 
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ვაჭ რო ბის, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით. 

სავაჭრო პოლიტიკის გამტარებლების როლი

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის გა ა ნა ლი ზე ბა მი სი მიზ ნე ბის, ინ სტრუ მენ ტე ბი-
სა და გამ ტა რებ ლე ბის რო ლის გათ ვა ლის წი ნე ბას სა ჭი რო ებს (Gvelessiani & 
Gogorishvili, 2012). სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ევ რო კავ შირ თან ჰარ-
მო ნი ზა ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ჩარ თუ ლი არი ან რო გორც აღ მას რუ ლე ბე ლი, 
ასე ვე, სა კა ნონ მდებ ლო და სა სა მარ თლო შტო ე ბი. გარ და ამი სა, არა სამ თავ-
რო ბო აგენ ტე ბი, რო გო რი ცაა ბიზ ნეს ა სო ცი ა ცი ე ბი და გა ერ თი ა ნე ბე ბი, ასე ვე, 
კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სხვა დას ხვა ფორ მით მო ნა წი ლე ო ბენ DCFTA-ის სა-
მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბა ში. ყვე ლა სა მი ნის ტრო ში ფუნ ქცი ო ნი რებს ევ რო-
კავ შირ თან და ახ ლო ე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი. 2015 
წლის იან ვრი დან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრო ში შე იქ მნა ევ რო ინ ტეგ რა-
ცი ის დე პარ ტა მენ ტი, რო მე ლიც კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში უზ რუნ ველ ყოფს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ-
ლო ბას თან და ახ ლო ე ბის კო ორ დი ნა ცი ას სა მი ნის ტროს დე პარ ტა მენ ტებ სა და 
დაქ ვემ დე ბა რე ბულ უწყ ე ბებს შო რის, ასე ვე, მო ნა წი ლე ობს ასო ცი რე ბის შე თან-
ხმე ბის იმ პლე მენ ტა ცი ის მიზ ნით სამ თავ რო ბო ღო ნის ძი ე ბებ ში. 

სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრო და სურ სა თის ეროვ ნუ-
ლი სა ა გენ ტო სარ გებ ლო ბენ ევ რო კავ ში რის ყოვ ლის მომ ცვე ლი ინ სტი ტუ ცი უ-
რი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (CIB) მხარ და ჭე რით სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ-
ლე ბით: სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, ვე ტე რი ნა რია და ფი ტო სა ნი ტა რი ა. იგი მიზ ნად 
ისა ხავს პარ ტნი ო რი ქვეყ ნე ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ-
ლი ე რე ბას. 2011-2013 წლე ბის თვის CIB-ით სა ქარ თვე ლოს თვის გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი ბი უ ჯე ტი 30.86 მი ლი ონ ევ როს შე ად გენ და (სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა 
და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო, 2015).

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი და სურ სა თის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო ერ თობ ლი-
ვად მუ შა ო ბენ ფი ტო სა ნი ტა რი უ ლი და ვე ტე რი ნა რუ ლი კონ ტრო ლის ღო ნის ძი-
ე ბე ბის მო წეს რი გე ბის თვის. ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო ში მოქ მედ მა ჯგუფ მა, შე-
მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის და სურ სა თის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მო ნა წი ლე ო ბით, 
შე ი მუ შა ვა სა სურ სა თო ნედ ლე უ ლი სა და კვე ბის პრო დუქ ტე ბის ხა რის ხი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის სა ნი ტა რი უ ლი წე სე ბი და ნორ მე ბი. 

ხა რის ხის ეროვ ნუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ინ სტი ტუ ტებს წარ მო ად გე ნენ 
სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გი ის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო (GEOSTM), სა ქარ-
თვე ლოს აკ რე დი ტა ცი ის ცენ ტრი და ტექ ნი კუ რი და სამ შე ნებ ლო ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის სა ა გენ ტო, რო მე ლიც ბა ზარ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას ახორ ცი ე ლებს სამ-
შე ნებ ლო და სამ რეწ ვე ლო სექ ტო რებ ში. ევ რო კავ ში რის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის 
შე სა ბა მი სად, შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის გეგ მა (ToR) ბა ზარ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის ხარ ვე ზე ბი სა და 
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სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ფა სებ ლად და გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. პროგ რა მის გან სა ხორ-
ცი ე ლებ ლად ევ რო კავ ში რის მი ერ გა მო ყო ფი ლია 250 000 ევ რო.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი ახორ ცი ე ლებს ევ რო კავ შირ თან ჰარ მო ნი ზა-
ცი ის პრო ცე სის სა კა ნონ მდებ ლო, სა ინ ფორ მა ციო და ტექ ნი კურ მხარ და ჭე რას, 
ასე ვე, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინგს. 

სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბის რო ლი არამხო ლოდ რე ფორ მის წარ-
მარ თვა ში, არა მედ იმ რის კე ბის მარ თვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ა, რა საც ინ სტი ტუ ტე-
ბის იმ პორ ტი უკავ შირ დე ბა. ტი პუ რი პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა იყოს ინ სტი ტუ ტე-
ბის სწრა ფად გად მო ტა ნის მცდე ლო ბი სას დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი, ად გი ლობ-
რი ვი ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის წი ნა აღ მდე გო ბის გა მო რე ფორ მის გა ჭი ა ნუ რე ბა 
ან შეწყ ვე ტა. 

დასკვნა

სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის სფე რო ში გა ტა-
რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი ევ რო კავ ში რის საზღ ვრებს გა რეთ კარ გი მმარ თვე ლო-
ბის მო დე ლის გა ტა ნის პრო ცე სის ნა წი ლი ა. ის ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტის გზით 
ხორ ცი ელ დე ბა და კვლავაც გრძელდება. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში ის გუ ლის-
ხმობს სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე დად გე ნი ლი ნორ მე ბის ურ თი ერ თვაჭ რო ბა ში 
აღი ა რე ბას – ვმო -ის მთე ლი რი გი მუხ ლე ბი წარ მო ად გენს ღრმა და თა ვი სუ ფა-
ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (DCFTA) შე მად გე ნელ და გა ნუ ყო ფელ ნა-
წილს. კი დევ ერ თი სტრა ტე გიაა ურ თი ერ თმსგავ სი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და პრო-
ცე დუ რე ბის და ნერ გვა (მა გა ლი თად, რო გორც სა ბა ჟო რე გუ ლი რე ბის სფე რო 
ში გან ხორ ცი ელ და), ზოგ ჯერ ხდე ბა ნორ მე ბი სა და მოთხ ოვ ნე ბის პირ და პი რი 
გად მო ტა ნა (ტექ ნი კუ რი ბა რი ე რე ბის სფე რო ში), ხო ლო ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში 
უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა თან და თა ნო ბით ჰარ მო ნი ზა ცი ას (მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ-
რო ბა). 

 სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბის გა ი ო ლე ბის ინ დექ სი თან მიმ დევ რუ ლად უმ ჯო-
ბეს დე ბა, ხო ლო სა ქონ ლის ბაზ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ინ დექ სის სა ფუძ ველ ზე 
გა ან გა რი შე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი და შო რე ბის კლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ-
თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის ვაჭ რო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს და ახ ლო-
ე ბა მოხ და, რაც მოქ მე დი ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბის თვის ნაკ ლებ ტრან ზაქ ცი-
ურ ხარ ჯებს ნიშ ნავს; მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ სტი ტუ ცი უ რი სი ახ ლო ვე, რო გორც 
ჩანს, არა საკ მა რი სი პი რო ბაა ვაჭ რო ბის კი დევ უფ რო გა ფარ თო ე ბი სა და დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის თვის. შე სა ბა მი სად, მო მა ვა ლი წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის 
დღის წეს რიგ ში რჩე ბა სა ექ სპორ ტო სტრუქ ტუ რის დი ვერ სი ფი კა ცია და ევ რო-
კავ ში რის ბა ზარ ზე ახა ლი სა ექ სპორ ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ათ ვი სე ბა.

სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ევ რო კავ შირ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად მუ შა ო ბენ რო გორც აღ მას რუ ლე ბე ლი, ასე ვე, სა კა ნონ მდებ-
ლო და სა სა მარ თლო შტო ე ბი. სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბის რო ლი 
არამხო ლოდ სა მოქ მე დო გეგ მის შე სა ბა მი სად რე ფორ მის წარ მარ თვა ში, არა-
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მედ იმ რის კე ბის მარ თვა ში მო ნა წი ლე ო ბა ა, რა საც ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი 
უკავ შირ დე ბა. ტი პუ რი პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა ინ სტი ტუ ტე ბის სწრა ფად გად-
მო ტა ნის მცდე ლო ბი სას დაშ ვე ბულ შეც დო მებს ან ად გი ლობ რი ვი ინ ტე რეს თა 
ჯგუ ფე ბის წი ნა აღ მდე გო ბის გა მო რე ფორ მის გა ჭი ა ნუ რე ბას უკავ შირ დე ბო დეს.
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The goal of the present paper is to discuss import of trade related institutions 
from EU into Georgia. The role of EU as an exporter of its policies and norms out of its 
external borders and, hence, an important source of changes in the trade environment of 
Georgia is discussed in Europeanization and EU’s external governance context (studied 
by Schimmelfennig & Sedelmeier (2006), Lavenex (2004), Borzel (2011), etc).The focus 
is on trade policy reforms and the instruments applied to facillitate Georgia’s institutional 
harmonization with EU. 

The reforms are analyzed since the start of bi-lateral cooperation, from PCAs to the 
conclusion of the Association Agreement. Exported trade-related institutions are based 
on general EU principles of democracy, peace and stability and aim at greater market 
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integration with Georgia. EU as an external stimulator of changes on the one hand and 
costly and diffi  cult steps undertaken by Georgia on the other, determine the progress in 
reforms. The infl uence of EU can be twofold: harmonization as a reduction of information 
asymmetries that opens more trade opportunities and reforms as reasons behind greater 
investment needs and hence, additional costs for business agents. 

To assess the progress in trade-related institutional reforms we refer to the indicators 
of Trade Enabling Index by World Economic Forum which measures the extent to which 
economies have in place institutions, policies, infrastructures and services facilitating the 
free fl ow of goods over borders and to their destination. As a composite indicator, the 
ETI consists of an aggregation of individual indicators measuring various trade-enabling 
factors organized into seven pillars.

Additionally to evaluate the degree of approximation we discuss institutions related 
to trade in goods. We take goods market effi  ciency institutions from World Economic 
Forum and calculate institutional distances between Georgia and EU countries. Georgia’s 
ETI score has been gradually improved. In addition to it, distance calculated according 
to goods market effi  ciency indicators has fallen between Georgia and the majority of EU 
countries between 2006 and 2016.

Evidently, trade policy reforms in Georgia has been part of broader institutional 
reforms and the EU has had eff ect on the instruments and agents of trade policy. As a result 
diff erences in the regulatory environment of trade between EU and Georgia have been 
reduced and trade policy instruments harmonized. Implementation of trade policy reforms 
is still going on through institution importation. It sometimes involves mutual recognition 
and adoption of international norms (such as incorporation of WTO articles into DCFTA). 
Other strategies are adoption of similar norms (as it has taken place in customs procedure 
reforms), direct transfer of rules and requirements and/or step by step harmonization (as it 
has taken place in services trade). 

The role of trade policy making agecies should be not only involvement in fulfi lment 
of DCFTA obligations, but also management of the possible risks that arise during 
institution importation. They involve mistakes made in a attempt to implement changes 
in a short period of time and dragging on reforms as a result of interest group activities. 

Keywords: Import of institutions, trade policy, institutional approximation, Georgia, 
EU 
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